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FAMILIENIEUWS 
 
 Adolf Van der Stappen, weduwnaar van Martha Verhertbruggen 

Schoonvader van KWB’er Ady Van den Broeck 
grootvader van KWB’ers Thierry Peeters en Jeroen Van den Broeck 
 
Alice Baeckens, 
zus van KWB’er Jan Baeckens 
schoonzus van KWB’er Renaat Moyson 
tante van KWB’er Jona Baeckens 
 
Louis Michiels, echtgenoot van Rosine Heyvaert 
Oom van KWB’er Gilbert Michiels 

 
 
 

        
 
 
 

Valentijn 
 

Soms is het alleen maar 

een hand 

die zich legt op een andere hand. 

En het zegt 

wat het zegt. 

Want sprakeloos 

beschrijven zij 

huid over huid 

hoe tijdloos en helend  

de liefde wil zijn. 

 
Kris Gelaude 

  

 

 



 

 

 

Zaterdagavond 11-02-2023.  
We verzamelen aan KWB lokaal de werkman om 19 u.(na de mis) 

Vrouwen, mannen, dit jaar, net zoals vorig jaar, gaan we als valentijnsactiviteit 

op sneukeltocht., een tocht van een 5 tal km langs goed bewandelbare wegen. 

Op verschillende stopplaatsen maken we tijd voor een babbeltje, een ludiek 

kwisje, een streepje muziek, een verhaaltje, een hapje, een drankje, ….. en als 

afsluiter echte Zwitserse raclette met bijpassende wijn in de werkman.  

Kortom, de ingrediënten om er een geslaagde Valentijn van te maken zullen niet 

ontbreken. Kom zeker af. Het zal de moeite zijn ! 

Kostprijs:  

de kostprijs bedraagt 5 euro per deelnemer. 
 

Meer info:  

Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 
 

 

Leren tegels plaatsen  
Zin om zelf aan de slag te gaan om tegels te plaatsen? Heb je 

vragen over hoe je hier aan begint? Dan is deze avond iets voor 

jou.  

Raf en Steve leren jullie de kneepjes van het vak, met 

voorbeelden en allerhande tip and tricks. 

Wanneer:  woensdag 15 februari 20 u. 

Waar: Kwb lokaal 

  

Valentijns sneukeltocht 
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Een nieuwjaarsreceptie om ‘U’ tegen te zeggen. 
 

Het KWB-lokaal kraakte in al zijn voegen want de opkomst voor deze 
nieuwjaarsreceptie was overdonderend. Voorzitter Steve bemande samen met Hedwig 
de verwelkoming met een glaasje Cava en de kussen (aan de dames uiteraard) om 
het nieuwe jaar in te zetten. 
Eerst een aperitief en daarna kwamen de toastjes aan een hoog tempo aan en ze 
waren superlekker, vooral de fijn gesneden boerenhesp werd door menige deelnemer 
geapprecieerd. Proficiat aan wie voor deze hapjes zorgde en voor de mannen achter 
de toog die wel hun werk hadden. Hoe lang het heeft geduurd of er nog een danske 
‘geplaceerd’ werd dat weten alleen de ‘trekplosters’ en dat is maar goed ook! 
Een goed, gezond, plezant en deugddoend 2023 en daarop werd getoast. 
 

 
 
 
 

     

  



 

 

 

Waar:  

Zaal Vijverdal te Merchtem. 

Deuren open om 19.30 uur. We starten om 20 u. stipt. 

 

Wanneer:  

Op vrijdagavond 17-02-2023.  
 

Wat:  

Deze bierproefavond staat in het teken van “blind proeven”. 

We proeven steeds 2 bieren naast elkaar.  

 Het origineel bier. 

 De alcohol vrije/arme versie van dit bier. 

Wie smaakt het verschil … en wie raadt welke bieren we proeven!? 

Vervolgens krijgen we steeds wat uitleg over de brouwerij.  

Het belooft een fijne avond te worden, met zeker voldoende stof tot nakaarten 

😊 

Kostprijs: 

De kostprijs bedraagt 8 euro per persoon.   

We proeven een 8-tal bieren (Het originele bier en zijn alcohol vrije/arme 

versie).  

En zoals het hoort voorzien we bij de bieren een lekker bijpassend hapje 

 

Vooraf inschrijven is verplicht!   

Mail of bel eerst naar wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 

Schrijf daarna 8 euro over,  

met een duidelijke vermelding van je naam + KWB bierproefavond,  

naar  de rekening van KWB Merchtem IBAN BE79 8335 3470 9433  

  

KWB Bierproefavond 
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Darts vrijdag 3 februari en zaterdag 4 maart 
om 20 u. in het lokaal 

 

 
 

 

 

Van alles en nog wat! 
 

 Lokaalpoets op maandag 13 februari. We starten om 9 u.  

 

 Dat er op zondagnamiddag 5 februari een pannenkoekenbak georganiseerd 

wordt door vrijwilligers van de pastorale zone De Bron. Dit is warm aanbevolen 

want door de hoge energieprijzen lopen de kosten voor de verwarming 

(energie) van de parochiale lokalen heel hoog op. Wie lust er nu geen echte 

pannenkoek en dan nog voor het goede doel.? 

 

 Dat KWB’er Louis Schelkens met pensioen ging. Proficiat Louis en wat vooral 

treffend was dat hij een heel mooie foto heeft gekregen waarop hij samen met 

Koning Filip staat. Dat is iets waar Louis terecht heel fier mag over zijn. Louis 

werkte ook aan het Koninklijk paleis. 

 

 Een zeer mooi initiatief, KWB’er Herman Vandeperre doet samen met de groep 

‘saloncoureurs’ mee aan de sponsoractie voor ‘KOM OP TEGEN KANKER’ 

met een loopteam en 3 fietsploegen. Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op 

hun spaghettifestijn op zaterdag 25 februari 2023 van 12 tot 14 u. en van 17 

tot 22 u. De opbrengst gaat integraal naar kom op tegen kanker. 

 

 Dat Karlien de dochter van KWB’er Erik Van Cutsem deelneemt aan het TV 

programma op één ‘één jaar gratis’. Succes Karlien we supporteren voor jou. 

 

 Dat in het ledenvoordelenboekje dat je kreeg van KWB-Nationaal een 

kortingbon van € 5 staat als vermindering op een KWB activiteit. Deze bon is 

geldig bij de KWB initiatieven maar kan niet gebruikt worden voor het betalen 

van drank in het KWB-lokaal. 

 

 ‘150 jaar monniken in Affligem’ is een causerie door Frank Teirlinck op 

zaterdag 4 februari om 19 u. in zaal de Kerkeboomgaard. Organisatie 

Davidsfonds, inkom € 7.  

  



 

 

Waar:  

We vertrekken aan het parochieplein te Merchtem om 19 u.  

Wanneer:  

Vrijdagavond 24 februari 2023.  

Wat:  

Vrouwen, mannen, heb jullie zin om mee te gaan  

met onze bowling.  

We gaan naar Wolvertem (sportpoint), waar we 4 bowling- 

banen in reservatie hebben.  

 

Heb je geen zin om te bowlen… geen probleem. Er is voldoende 

plaats om ook een kaartje te leggen. 

In de sportpoint in Wolvertem kan je ook darts spelen (wel zelf je pijltjes 

meebrengen), enkele snookertafels zijn ook beschikbaar. Met een beetje geluk 

is de ping pong tafel vrij. Kortom voldoende mogelijkheden om er een fijne 

avond van te maken.  

 
Inschrijven:  
Vooraf inschrijven voor de bowling (voor 13-02-2023). 
Stuur hiervoor een mailtje naar Ria Robberechts  
Femmamerchtem@gmail.com, gsm: 0475 835945   
en/of Wouter Kemels 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be, gsm: 0473 820660. 
 
Geef aan als je meekomt om te bowlen, want de banen moeten we vooraf 
reserveren. 
We gaan met eigen vervoer naar Wolvertem.  Laat je ook weten of jij zelf kan 
rijden en hoeveel plaatsen er nog ter beschikking zijn, indien je zelf kan rijden. 
 
Hopelijk mogen wij jou ontmoeten!! 
  

     FEMMA - KWB bowling en/of kaarten 
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ENERGIE in de TOEKOMST    (info-avond 11/1/2023) 

Zo’n 35 KWB-ers hadden al hun energie “samengeraapt”  om te komen luisteren naar de goed 
gedocumenteerde exposé van Rudi Van Hemelrijck. In een eerste deel werd de huidige 
“energie situatie” op wereldvlak toegelicht, in een tweede gedeelte werd antwoord gezocht  op 
de vraag hoe we in de toekomst invulling kunnen geven van onze energiebehoeften, door 
gebruik van hernieuwbare energie (= duurzaam, dus zonder CO2 uitstoot). 

Duidelijk is dat, door het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen – olie- gas), het klimaat 
alsmaar meer opwarmt, en dit niet zo verder kan. De door de mens veroorzaakte opwarming 
van de atmosfeer (ingevolge CO2 toename), was in 1960 zo'n 0,2 °C ,  maar dit is opgelopen 
tot 1° C in 2018. De dramatische gevolgen daarvan veraf , maar ook dichtbij ( overstromingen 
ingevolge de “waterbom” in  Wallonië in 2021), spreken voor zich. Het vooruitzicht , bij 
ongewijzigd beleid, is een toename van + 4,2°C in 2100. Zowel industrie, transport, gebouwen 
(isoleren, verwarmen), landbouw, moeten drastische maatregelen nemen om de CO2 uitstoot 
met 55% naar beneden te krijgen tegen 2030. 

Het “goede” nieuws dat de spreker bracht is dat er heel wat bronnen van “hernieuwbare” 
energie  ter beschikking zijn, maar nog onvoldoende worden aangewend: wind, waterkracht, 
biomassa, zonne-energie, aardwarmte, getijden energie ( eb/vloed, zeestroming, golfslag), en 
groene waterstof. In 2021 was in Vlaanderen het aandeel hernieuwbare energie ongeveer 10 
% in de totale energievoorziening. Merken we op dat kernenergie behoort tot de categorie 
“niet duurzaam”, ondermeer omdat de opslag van kernafval heel wat problemen oproept. 

 

Voor woningverwarming staan heel wat 
technieken ter beschikking om de 
hernieuwbare energie tot in de huiskamer te 
brengen: pelletkachel, zonneboiler, 
zonnepanelen, warmtepomp, geothermie. 
Centraal daarin is wat de verschillende 
systemen opleveren aan rendement, dat 
meestal veel hoger is dan bij fossiele 
warmtebronnen. 

De vele vragen die de spreker diende te beantwoorden, bewijst dat het onderwerp “hoe gaan 
we ons in de toekomst op betaalbare én milieuvriendelijke manier  van energie kunnen 
voorzien”, leeft bij de Merchtemse KWB-er. De spreker is er in geslaagd om een inzichtelijk 
beeld te schetsen van wat er ons in de komende jaren in dat opzicht te wachten staat. Het 
werd laat die avond, maar we keerden “moe maar tevreden” huiswaarts. Bedankt Rudy !  (GY) 

 

 
 

  

 



 

 

Waar:    KWB lokaal de werkman te Merchtem. 
Deuren open om 19.30 uur. We starten om 20uur stipt. 

 

Wanneer:   donderdagavond 09-03-2023 
 
Een paar weken geleden is Rudi ons komen vertellen over de energie van de 
toekomst. Een boeiende uiteenzetting die bij velen onder ons vragen opriep over onze 
persoonlijke situatie. 
Ik heb een oude mazout of gasbrander. Kan ik deze vervangen door iets anders. 
Ik zou graag wat extra koeling hebben in de zomer. Hoe pak ik dit aan!! 
In deze tweede avond proberen we op al deze vragen een antwoord te vinden. 
Mail gerust een paar dagen  op voorhand je vragen door naar 
wouter.kemels@kwbmerchtem.be .  
Onderstaand invulblad kan hier ook goede hulp zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KWB energie van de toekomst DEEL 2 
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Verslag van de wijkmeestersvergadering van 23 december 2022 

Eerst en vooral werden de nieuwjaarskaarten voor alle leden onder de aanwezige 

wijkmeesters verdeeld en pas daarna kwam de welkom van voorzitter Steve. Hij 

bedankte alle wijkmeesters voor hun inzet in het voorbije jaar en nodige Marc Van 

Schuerbeeck uit om ons mee te nemen in zijn bezinning.  

Marc dacht in deze kersttijd na over de kribbe in de Kerststal. Hij vertelde over de 

daklozen die in Brussel de nacht moesten doorbrengen in de bittere kou en over de 

lange rijen vreemdelingen die zich wilden laten inschrijven in de dienst 

vreemdelingenzaken. De vraag rijst op: waarom willen deze mensen naar ons 

landje komen? De plaats waar je geboren wordt bepaald wel heel veel in het leven; 

ben je geboren in de favela’s in Zuid Amerika, in een hutje in de woestijn in Jordanië, 

of in het ijskoude Siberië, of daar waar net een orkaan voorbijgeraasd is en alles heeft 

meegesleurd of woon je zoals de meesten van ons in een proper huis of zelfs in een 

villa. Met je geboorte hoor je al bij de gelukkigen die veel of voldoende hebben of bij 

hen die het moeten rooien met ‘heel weinig’. Logisch gevolg hoe en waar kunnen 

kinderen naar school gaan of zelfs later gaan werken. De vraag blijft, waarom komen 

mensen naar hier?  

Deze bezinning in deze kersttijd raakte iedereen en we weten ook dat het allemaal niet 

eenvoudig is om daar een oplossing voor te vinden maar ook dicht bij huis hebben 

mensen het moeilijk en met klein te beginnen geven we mensen een hoop.  

Marc besloot zijn bezinning met volgende tekst: 
Mogen we betrokken zijn met mensen die de weg kwijtraken in deze digitale wereld,  

zij hebben anderen nodig die hen op weg helpen. 

Mogen we solidair zijn met mensen die op de vlucht zijn,  

zij hebben mensen nodig die hen hartelijk ontvangen. 

Mogen we nabij zijn met mensen die soms de moed verliezen.  

Zij hebben anderen nodig die geloven dat hun inzet het verschil maakt. 

Mogen we dankbaar zijn om mensen die ons zijn voorgegaan,  

die toonden hoe we dingen konden doen 
 

Luc Van Campenhout was op zijn best bij de bespreking van de voorbije en de 

komende activiteiten. Met hulpmiddelen als een kerstbal of een touw met vele data 

aan vastgehecht wist hij ons op zijn Vancamps echt te boeien. Prachtig hoe hij dat 

allemaal uitlegt en uitnodigt om je gedacht te zeggen. 

Bij het ledennieuws opende Norbert met een ‘inkomer’ nl. Lieven Scheirlinckx werd 

een nieuwe wijkmeester. Het ontslag van sommige leden werd besproken en met de 

nieuwe ingeschreven ligt ons ledenaantal zeer hoog: 408 en opnieuw worden er deze 

maand 2 mannen ingeschreven. Francis besprak onze financiële toestand van de 

laatste 3 maanden. Met enkele cijfers wist hij ons op de hoogte te brengen van de 

inkomsten en de uitgaven van de activiteiten van september tot december. Nog een 

pintje op de 50 jaar lidmaatschap van Norbert en Steve sloot de vergadering af met een 

nieuwjaarswens van onze nationale voorzitter. 
Nk 

  



 

 

Waar : KWB lokaal , de werkman                                      

Wanneer : Op dinsdagavond 7-03-2023                     

We starten om 20u , deuren open om 19u30 

 

Stel je voor : 

Een romantisch diner is niet compleet zonder prachtige kaarsen op tafel. Maar wat als jij de 

kandelaar omstoot tijdens het inschenken van de wijn? Als jouw gordijnen plotseling vlam 

vatten, moet je snel handelen. Weet jij wat je moet doen bij brand in huis? Indien je fietsbatterij 

kortsluiting maakt ? 

Wist je bijvoorbeeld dat je gemiddeld maar drie minuten de tijd hebt om jezelf en jouw gezin in 

veiligheid te brengen als er woningbrand uitbreekt?  

Het is erg belangrijk om te weten wat je moet doen bij brand, zodat je veilig het huis kunt 

verlaten of zelf aan de slag kunt met blussen. Zo kun je rookmelders ophangen, brandblussers 

in huis plaatsen en met een blusdeken kleine brandjes blussen. Aan de hand van filmpjes en 

deskundige uitleg vertellen we je precies hoe je jouw huis brandveilig kunt maken en wat je 

moet doen als er toch brand uitbreekt in huis. 

Kostprijs . 

gratis  

Meer info : Luc.vancampenhout1@gmail.com , 0498 570383 
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Kookavond 28 februari 19.30 u.  
 

Welke hobbykok is er al eens benieuwd geweest naar hoe het er aan toe gaat in een 
professionele keuken? We worden deze keer uitgenodigd in de keuken van 
eetclusief. We maken kennis met verschillende bereidingswijzen. Thermomix, 
vacuüm, sous vide, espuma, schuimpjes zijn enkele termen die op deze avond wel 
eens de revue zouden kunnen passeren. 
 

Plaats van het gebeuren: 
Ravenstraat 110 - 9255 Buggenhout  

Eetclusief ontstond uit een traiteurbedrijf dat Ludwig, de vader van Wim, Piet en 
Bert opstartte. Sinds 2004 zijn ze actief onder de naam Eetclusief. Hun wortels 
liggen in Merchtem en sinds 2010 zijn ze gevestigd in Buggenhout. 

 Wim is de chef van het geheel en zaakvoerder 
 Piet is de maître in de zaal 
 Bert is de sous-chef in de keuken  
 Meerinfo: Nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be of 0479/460025 

 
 

KOOKAVOND 17/01/2023 – KETJESKOST 
 
We mochten 15 kookgasten verwelkomen met een heerlijk glas geuze, dit om de 
smaakpapillen en de maag open te zetten. We starten met ploegjes samen te stellen met een 
opdracht: voorgerecht , hoofdgerecht en dessert klaarmaken. De lekkere groenten van het 
gezonde plukveld werden met vakmanschap geschild en gekookt. 
Het voorgerecht team vocht even met de scampi’s. Het dessert team was heel sterk gestart en 
er werden de pannenkoeken gebakken .  
We konden zeer vroeg starten met smullen. Alles verliep vlotjes Tijdens het eten konden de 
aanwezige koks genieten van een aangepast Brussels biertje. Er was keuze tussen Taras 
Boulba, Zinnebir, Jambe-de-Bois en Stouterik. Het dessertje werd geserveerd en met de hulp 
van een deskundige in brand gestoken (geflambeerd ) 
Aan tafel hoorde ik van Lieven wel een heel leuk wistje datje : de mozzarella die we gebruikt 

hebben was gemaakt met melk en waterbuffels uit de Zenne 😀. En dat kom je niet Everyday 

tegen. Ja de boodschappen kwamen van Colruyt 😂 (Yves) 
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KWB Lunch 2023 

Zondag 26 maart in zaal ’t Vijverdal om 10.30 u. 
Vele leden hebben vorig jaar kunnen genieten van een lekkere brunch. Waarom proberen we het dit 

jaar dan niet eens met een … gezellige lunch? 

Het programma: 

- Een welkomstdrankje aangeboden door Wim van Eetclusief 

- Koffiehoekje 

- Muzikale noot door Franky De Cock met C O C K 

- Selectie van salades 

- Buffet van rollende rissolerende wangetjes…. 

- Koffie en dessert 

-  

 

Inschrijven: 

Inschrijven kan met een mailtje naar Brunch@kwbmerchtem.be en door het bedrag met naam en 

aantal personen over te schrijven op rekening van kwb Merchtem: 

BE70 7995 5005 0525 

 

Kinderen 0 tot 6 jaar gratis 

Kinderen 10 tot 15 jaar = €10  

Vanaf 16 jaar = €25 

 

 

 

 

 
 

In de tuin van het leven 

leiden stapstenen 

van dankbaarheid 

altijd 

naar een grotere verbondenheid. 
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KAARTKAMPIOENSCHAP ‘wiezen’ 

Gezellige drukte op de eerste kaartavond van het nieuwe jaar. Geert opende op zijn 
manier en bracht ons de beste wensen over en natuurlijk met een zo goed mogelijke   
gezondheid en bovenal veel kaartplezier. 
8 tafels = 32 deelnemers namen deel en tel daar de tapploeg en de mannen van de 
kleine versnapering bij dan zijn er best meer dan 40 KWB’ers paraat. 
Luc Vrijders werd met 76 punten winnaar van de avond, proficiat. Het was een toffe 
avond, ook al ben je niet bij de winnaars. Nu wordt het menens, we spelen nog 3 maal 
en dan kennen we de nieuwe kampioen Wiezen. 
 

 10 februari 2023, 10 maart 2023, 14 april 2023 finale 

 

 

 

 

Nieuwe leden 
 
We mogen opnieuw twee nieuwe leden inschrijven bij onze KWB afdeling. 
Welkom aan Jan Eylenbosch en Yannick De Brucker die ons ledenaantal op 411 
brengen. Mannen we durven hopen dat jullie plezier mogen beleven aan de 
activiteiten die we jullie maandelijks aanbieden. Ook op zondagvoormiddag zijn jullie 
welkom in het KWB lokaal van 10 u. tot 13 u. 
 
 

 

Diamanten huwelijk 
 
KWB’er Edmond Van den Broeck, een gewaardeerd pandoerspeler op 
zondagvoormiddag in het lokaal, viert met zijn vrouwtje Paula Redant hun diamanten 
huwelijksverjaardag. 60 jaar samen onderweg dat is fantastisch. Proficiat. 
 
 

 
 

Nieuwe wijkmeesters 
 
KWB op verjongingskuur 
 
Twee jonge mannen worden wijkmeester bij KWB : 
 

 Pauwel Demeyer 

 Tijl Vanden Meersch 

  

 



KWB nodigt uit… 

 

Pater Karel getuigt over Oekraïne 

De beelden van de gruwel over de oorlog in Oekraïne komen alle dagen via TV, radio 

en krant in onze huiskamer. Het leed dat de mensen moeten ondergaan raakt ons.  

Pater Karel komt ons het verhaal doen over zijn initiatieven voor de bevolking van 

Oekraïne. Het wordt wellicht een indringende, beklijvende getuigenis maar tevens een 

boodschap van hoop.  

donderdag 23 maart 2023  

welkom om 19.30 u. in zaal ’t Vijverdal. 

 
Aan dit initiatief wordt een sponsor actie gekoppeld. De aankoop van ambulance 

wagens en vooral het verbouw en van de kelders tot schuilkelders onder de scholen 

behoren tot de eerste bekommernissen. 

Na een getuigenis van pater Karel wordt er een ludiek sponsorring spel gespeeld. Kan 

je niet aanwezig zijn of niet deelnemen aan dit spel dan kan je ook een bijdrage 

schenken op rekening van STAM BE76 4388 28715 7195 met de mededeling ‘pater 

Karel Oekraïne’ of een gift steken in de collectebus die in de zaal zal staan.  

Iedereen, ook niet KWB leden zijn van harte welkom 

Norbert 

 

  



Bezoek Brouwerij Belgoo op 20 januari 23 

Met een 30 tal trokken we met de bus richting Sint Pieters Leeuw om brouwerij Belgoo te 

bezoeken. 

Daar aangekomen en na een beetje draaien en keren met de bus konden we beginnen aan 

ons bezoekje. We werden ontvangen in een gezellig op oud caféetje  lijkende kroeg. Jo van 

Belgoo gaf ons een  uitleg over brouwen en hoe hij eraan begonnen is. Het is een 

ambachtelijke brouwerij die met 3 en een half man gerund wordt, er worden artisanale (ook 

bio) bieren gebrouwd , we vroegen ons wel af wie die halve was. Het bezoek was de moeite 

waart en dat het uit volle passie is dat hier gebrouwen wordt werd snel duidelijk. 

We trokken voldaan met de bus terug naar Merchtem, we hadden  2 bakken bier keekebis 

mee nen bio en ne gewone, die we met zijn allen nog opdronken in de werkman .een 

geslaagde avond en schoon om te zien dat er mannen mat passie zijn en er nog bierkes zijn 

die we niet kennen. 

Wist je dat :  

 De bierkes die we dronken ons deden denken aan onze vrouwtjes : shouke, den 

bloemekei, zuurpruim en keekebisj , lekker lekker lekker die bierkes. 

 De niet bierdrinker een maeske gedronken heeft in het lokaal en er keekebisj van 

kreeg. 

 Er veel ambiance was op den bus door een of ander lid. 

 We de enige groep waren waar ze rondleiding aan gaven, merci aan lid Herry om dit in 

orde te brengen. 

 We op tijd terug waren en de chauffeur bijna getrakteerd had in het lokaal  

 We nen toffen avond hadden. 

 Wie Evert en zijn vader heeft meegenomen is niet op tijd thuis gekomen. 

 

 

 

  



JONG Gezinsweekend 12 tot 14 mei 2023 
 

 

gaat naar HINGENE / Laathof 
 
Na de succesverblijf aan zee trekken we nu met een kleinere groep het binnenland in. 
Centraal in de driehoek Brussel, Antwerpen, Gent ligt Bornem met als deelgemeente Hingene. 
Ingesloten door de dijken van de Schelde, de Rupel en het Zeekanaal is dit unieke 
natuurgebied een paradijs voor fietsers en wandelaars. 
Midden in het domein d'Ursel bevindt zich Het 
Laathof als uitvalsbasis voor deze mooie streek met 
een rijk verleden.  
 
We vullen deze dagen rijkelijk met afwisselende 
activiteiten. Wat de rode draad doorheen dit 
weekend zal zijn is nog een geheimpje. 
 
Neem alvast een kijkje op: https://hetlaathof.be/nl/ 

 

 

 

 
 

 

Inschrijven: 
schrijf het totaalbedrag over op KWB-rekening BE70 7995 5005 0525 + vermelding 
gezinsweekend + aantal personen. 
en  Mail  nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be 
of  BEL: Nico 0479/46.00.51 
We hebben 76 bedden verspreid over 21 kamers te vullen, dus wees er snel bij. 
 

Prijzen: 
Jonger dan 3 jaar  € 0 
Van 3 tot en met 6 Jaar € 45 
Van 7 tot en met 12 Jaar € 55 
Van 13 tot en met 17 Jaar € 65 
Van 18 tot ……Jaar € 85 
  

https://hetlaathof.be/nl/
mailto:nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be


Februari 

Vrijdag 3 februari  Darts 

Zondag 5 februari  Pannenkoekenbak ‘Pastorale zone De Bron’ 

Vrijdag 10 februari  Kaartavond wiezen 

Zaterdag 11 februari Valentijns sneukeltocht 

Woensdag 15 februari Klusavond ‘tegelwerken’ 

Vrijdag 17 februari  Blind geproefd 

Vrijdag 24 februari  Femma-KWB bowling / kaarten 

Dinsdag 28 februari  Kookavond 

 

Maart 

Vrijdag 3 maart  Wijkmeestersvergadering 

Zaterdag 4 maart  Darts 

Dinsdag 7 maart   Klusavond brandpreventie 

Donderdag 9 maart  Energie – DEEL II 

Vrijdag 10 maart  Kaartavond wiezen 

Zaterdag 18 maart  ‘Faute’ party 

Dinsdag 21 maart  Kookavond 

Donderdag 23 maart Pater Karel getuigt over Oekraïne 

Zondag 26 maart  Brunch 

Vrijdag 31 maart  Ra(a)ke vrijdag  

 

Elke donderdag, pingpong in de sporthal  

Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 


